R O M Â N I A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCES-VERBAL
încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local Braşov din data de
28 iunie 2018

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 28 iunie 2018, orele 12:00, în sala de şedinţe a
Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.8, anunţul de şedinţă fiind postat pe
site-ul instituţiei şi publicat în ziarul “Monitorul Expres”, în data de 22 - 23
iunie 2018.
Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Adriana Goran face
prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi iniţial 19. Absentează
domnul Viceprimar Mihai Costel şi domnii consilieri Mara Iulian, Chifu
Sergiu Marian, Durbacă Alexandrina Adina, Duţu Tudor Alexandru, Bunghiuz
Marius Ştefan, Neacşu Alexandru şi Macedonschi Cristian.
După validarea domnului consilier Chicuş Constantin Alexandru sunt
prezenţi 20 de consilieri.
Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.
La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru şi domnul
Viceprimar Barabas Laszlo.

Aprobarea ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu 67 puncte şi punctul nr. 18 retras, şi
se aprobă cu unanimitate.
Dl. Preşedinte de şedinţă Oprică Adrian Florentin salută prezenţa la
şedinţa ordinară a Consiliului Local a domnului Prefect Marian Rasaliu.
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Punctul nr. 14
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Braşov handbalistei – doamnei Irene Oancea
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 7, iar în urma
votului a fost apobat cu unanimitate.
Domnul Primar - George Scripcaru:
„Se acordă diplo ma de cetăţean de onoare, după cum bine ştiţi, în
şedinţa anterioară s-a decis prin hotărâre de consiliu local să acordă m
diploma de cetăţean de onoare altor două persoane, doamnei Aurelia
Stoie Mărginean, în semn de respect pentru prestigioasa activitate
artistică, să-i înmânăm diploma acum”.
De asemenea, se acordă diploma de cetăţean de onoare domnului
Ion Petrescu, pentru activitatea profesională şi ştiinţifică. Multă sănătate
în continuare.
Domnul Primar le înmânează diplomele, îi felicită şi îi invită să
adreseze câteva cuvinte.
D-na Aurelia Stoie Mărginean: „Este un mo ment foarte sole mn şi
festiv, vreau să încep cu mulţumirile. Vreau să vă spun că oraşul există,
se reface, iar noi sunte m trecători prin el. Sunt o persoană a acestui oraş,
sunt aici de la vârsta de două luni şi aici am crescut, aici a m făcut primii
paşi, aici a m mers la şcoală, aici m-am căsătorit şi a m copiii care şi ei tot
aici au crescut şi au acum o îndeletnicire a lor. Vreau să spun că… şi-o
să fiu foarte scurtă, am prins războiul şi să nu-l doriţi niciodată. Tâmpa a
ars, era golaşă, oraşul era sinistru, gara era distrusă, eram copii, dar ne
speria m de sirenă. Apoi s-a refăcut, vegetaţia a crescut, s-a plantat,
edificiile s-au reparat, s-a făcut altă gară, s-a construit drumul la Poiană,
şi atâtea alte lucruri frumoase, iar acum în continuare oraşul este într-o
renaştere, este unul dintre cele mai frumoase oraşe din România. Unul
dintre fii mei de la Paris, inginer informatician, spune: e foarte frumo s
oraşul, aşa ne place să venim şi să circulă m cu maşina !
Am pictat toată viaţa Braşovul, zi de zi, a fost o perioadă extre m de
intensă, când a m avut multe expoziţii cu Braşovul. Şi acum voi scoate un
album de artă cu imagini din Braşov, care se va lansa la târgul din luna
iulie. Iar aici a m câteva din albumele mele de artă pe unde am călătorit,
oriunde a m călătorit şi a m avut expoziţii personale, mai multe de 55, a m
dus imagini din Braşov, pentru că aici a m pictat în linişte, aici a m învăţat
să pictez, şi aici sper să-mi închei activitatea care poate va fi transmisă
altcuiva. Artistul este ochiul lumii şi arta este una şi este apolitică. Vă
mulţumesc încă o dată şi vă doresc toate cele bune. Poftiţi câteva dintre
albumele mele”.
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Dl. Petrescu Ion: „Domnule Prefect, do mnule Primar, doa mnelor ş i
domnilor consilieri, distinsă audienţă, mo mentul de faţă mă îndreaptă
către o subliniere de netăgăduit: în viaţa veteranilor de război şi a
oamenilor de ştiinţă mo mentele de fericire şi bucurie sunt rare, chiar
foarte rare. Mo mentul de faţă mă îndeamnă la bucurie, mă îndea mnă la
fericire, mă îndeamnă la rostirea unui cuvânt de respect pentru domniile
voastre. Iată că în aceste clipe ne găsim pe baricada onoarei, în timp ce
în ţară şi în întreaga lume conceptul de onoare şi de respect sunt pe cale
de dispariţie, Primăria Municipiului Braşov întăreşte, consolidează şi
distribuie onoare la cei merituoşi. Iată că ne află m pe această baricadă a
onoarei, dumneavoastră, domnule Primar, şi doa mnelor şi domnilor
consilieri, în calitate de evaluatori, iar eu de pe poziţia de evaluat.
Dumneavoastră, ca evaluator, dovediţi că stimaţi, că refaceţi chiar
conceptul de onoare, că-l înţelegeţi perfect şi că operaţi cu înalte
competenţe. Eu, ca evaluat, simt de datoria mea să vă prezint pe scurt o
notă bibliografică Ion Petrescu: am conceput în urmă cu 70 de ani, acum
am 90, Codul de Onoare. Era m sublocotenent al Armatei Ro mâne, şi
atunci am conceput codul pe care după trecerea mea în rezervă şi intrând
în viaţa academică, l-a m completat cu elemente specifice academiciene.
Acest Cod de Onoare l-am pasat pe două criterii valorice cruciale, şi
anume disciplina şi onoarea, însoţite de curaj, ca instrument de
transpunere în viaţă a onoarei. Disciplina m-a însoţit în toată cariera
mea, atât ca militar, cât şi ca om de ştiinţă. Iar curajul mi-a dat
posibilitatea să gândesc şi să acţionez în aşa fel, încât să-mi manifest
autonomia şi independenţa în gândire şi fapte. Am procedat cu curaj, şi
v-aş prezenta un singur exe mplu: la 16 ani m-am înrolat copil de trupă în
cadrul batalionului de trans misiune al corpului 7 armată ro mân în bătălia
de la Budapesta. Am participat la 6 acţiuni de cercetare avansată în
spatele inamicului şi apoi am fost trimis la partea sanitară, fiind rănit. Un
exe mplu de curaj în ştiinţă, am avut curajul în urmă cu 30 de ani şi am
fondat Şcoala Românească de Manage ment de la Braşov. Braşovul a
răsunat în ţări ca Japonia, Statele Unite ale Americii, Germania, Franţa,
Italia, Finlanda, deoarece la manifestările internaţionale pe care le-a m
organizat aici la Braşov, ei au reuşit să vadă frumuseţea Braşovului. Un
exe mplu în care curajul a dat mâna cu înţelepciunea, a dat mâna c u
disciplina, îl reprezintă cele 119 cărţi, tratate şi monografii, cursuri
universitare de management. Răsplata mi s-a asigurat, în sensul că
Institutul Internaţional de Biografii de la Cambridge mi-a conferit
medalia de aur pentru România, iar Institutul de Biografii al Statelor
Unite ale Americii mi-a dat diploma de O m al Mileniului pentru
Management. Iată că astăzi mă aflu în faţa do mniilor voastre şi datorită
propunerii făcute de către filiala Braşov a Asociaţiei Naţionale a
Veteranilor de Război, însuşită, adoptată şi susţinută de domnul Primar
George Scripcaru şi aprobată de do mniile voastre, doa mnelor şi do mnilor
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consilieri, iată că astăzi beneficiez de acest înalt titlu al Municipiulu i
Braşov.
În încheiere, un gând omagial: iubesc Braşovul, pentru frumuseţile
sale naturale, umane şi instituţionale. La mulţi ani, Braşov! Să stai
deasupra pentru meritele tale în plan local, naţional, european ş i
internaţional. Vă mulţumesc !”
Domnul Primar - George Scripcaru:
De asemenea, dl. Primar informează că mai sunt doi oaspeţi
prezenţi la şedinţă care doresc să adreseze şi dumnealor câteva cuvinte,
şi de aceea îi invită la microfon.
Dl. Titus Oană - preşedintele Asociaţiei Veteranilor de
Război:„În urma cuvântului ţinut de domnul general, prea puţine lucruri
mai pot fi spuse. Eu vă mulţumesc pentru modul în care v-aţi aplecat
dumneavoastră, toţi consilierii Braşovului, să aprobaţi propunerea
noastră pentru acordarea diplo mei de onoare domnului general. Dar
consider că este important ca în faţa dumneavoastră să co mpletez puţin în
cele spuse de do mnul general, pentru elucidarea unor lucruri, unor fapte
din viaţa sa, în mod deosebit, care sunt demne de un cetăţean de onoare,
şi anume, do mnul general a parcurs cariera militară, de la copil de trupă
până la rangul de general, dar din modestie a afirmat că a participat la
luptele de la Budapesta. Dar a omis să arate că la 16 ani, datorită
incursiunilor de cercetare în adâncimea obiectivelor inamice, a fost
decorat cu virtutea militară pe front, înaltă decoraţie militară, la 16 ani,
iar aceasta i-a fost înmânată de către nimeni altul, decât Comandantul
Corpului 7 Armată, generalul de armată Gheorghe Şova.
Domnule General, pentru noi este o mândrie să vă avem în rândul
nostru. Dumneavoastră sunteţi unicul general veteran în zona Braşovului
care ne onorează cu prezenţa şi este activ în asociaţia noastră. Dorim să
fiţi convins că meritaţi acest titlu şi că noi dorim ca în continuare să fiţi
mentorul nostru, nu am spus o frază de protocol, acesta este sufletul
nostru, al celor din Asociaţia Militarilor Veterani de Război. Trebuie şi
sunt obligat să manifest ce spun acum, eu fac parte din Asociaţia
Veteranilor de Război, că am o răspundere dată pentru treaba asta, dar
vârsta mea nu este a unui veteran de război. Domnule General, vă rugăm
să fiţi în continuare mentorul nostru, să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiţi
respectat de toţi studenţii şi colaboratorii dumneavoastră. La mulţi ani !
Vă mulţumesc!”
Dl. profesor Cismaru Ivan – Universitatea Transilvania –
Braşov:
„Domnule Prefect, do mnule Primar, domnule Preşedinte, doa mnelor
şi do mnilor, mă întorc în timp cu mulţi ani înainte, când participam la
aceste şedinţe extraordinar de grele, pentru responsabilitatea pe care o
aveţi faţă de cetăţenii Municipiului Braşov. Astăzi văd că şi
dumneavoastră vă duceţi cu gândul la cetăţeni, astfel încât nu numai ei să
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respecte instituţia pe care o coordonaţi, ci şi instituţia să recunoască
participarea valorică a fiecăruia la cumulul valoric al comunităţii.
Felicitări pentru treaba aceasta, pentru faptul că oa menii trebuie să se
recunoască între ei, să se aşeze între ei după criteriile valorice. Mă bucur
nespus că fac parte din garda de corp a generalului Ion Petrescu, a m
venit să primim cu bucurie această onoare de cetăţean, de civilitate pe
care dumneavoastră o recunoaşteţi oamenilor şi am venit să ne bucură m
împreună că Braşovul are, pe lângă marile probleme de administrare pe
care le rezolvaţi dumneavoastră, are timp să se gândească şi la partea
sufletească şi morală a oa menilor lumii. Pe vremuri se spunea noi suntem
aici, pentru că ei sunt afară. Şi noi, cei de aici, trebuie să-i respectăm ş i
pe cei de afară. Astăzi aţi făcut, prin evaluarea pe care aţi realizat-o, un
gest de omenie civică, recunoscând că ave m în Braşov oameni care
oricând pot reprezenta comunitatea în diverse situaţii, la diverse nivele şi
în orice caz să ţină cu această co munitate. Greu vine cineva în Braşov şi
mai vrea să plece, şi eu sunt unul dintre ei, n-aş mai pleca din Braşo v
niciodată. Şi pe mine mă leagă sufleteşte Braşovul şi mă leagă într-un fe l
în care mă obligă să fiu cetăţean al Braşovului. Do mnule profesor,
domnule Primar, cred că a m spus câteva cuvinte despre personalitatea
extraordinar de co mplexă a profesorului Petrescu, nu o pute m evalua aici,
gândiţi-vă numai la cele aproape 120 de cărţi, dintre care una care se
referă la manage mentul din România, pentru că dânsul a scris
manage mentul din aproape toate ţările lumii, le-a analizat, le-a publicat,
se găsesc în librării şi biblioteci. Şi a scris şi despre manage mentul
românesc, un tratat de 10.000 de pagini, având vreo 140 de colaboratori,
ca să demonstreze că nu sunte m oricine, că şi noi avem ştiinţa
manage mentului, ea luată, prelucrată şi adaptată condiţiilor firii noastre
româneşti. Să ne bucurăm pentru acest lucru, eu personal vă felicit pentru
modul cum arată Braşovul, mă bucur întotdeauna şi m-a m lăudat
întotdeauna când a m intrat pe orice fel de drum, fie cu trenul, fie pe roţi,
să le spun celor care erau cu mine: acum intraţi şi voi, în sfârşit, în U.E.!
Nu se compară când intraţi în Bucureşti cu ce este când intraţi în Braşov.
Vă felicit şi vă doresc să aveţi răbdarea, calmul şi interesul, că pricepere
aveţi, ca Braşovul să fie în continuare fruntea. Vă felicit!”
Dl. Prefect Marian Rasaliu şi d-ra consilier Crivineanu Alexandra
felicită, de asemenea, cetăţenii de onoare, adresându-le câteva cuvinte.
Prefectul M unicipiului Braşov – dl. Marian Rasaliu: „Do mnule
Primar, do mnule Preşedinte de şedinţă, doa mnelor şi do mnilor consilieri,
vreau să vă mulţumesc din suflet pentru oportunitatea pe care mi-aţi dato să mă adresez în faţa dumneavoastră şi să adresez recunoştinţă celor
două persoane adânc încercate de-a lungul vre murilor, recunoştinţa mea
personală şi a Instituţiei Prefectului, instituţie pe care o conduc, să le
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mulţumesc pentru contribuţia pe care au adus-o municipalităţii,
cetăţenilor Municipiului Braşov şi a tot ceea ce însea mnă viaţă socială în
Municipiul Braşov.
Domnule Primar, stimaţi consilieri, doamnelor şi do mnilor, vreau să
vă mulţumesc în numele Guvernului pentru această întâlnire frumoasă, ş i
pentru faptul că dumneavoastră omagiaţi cu adevărat valorile noastre
adevărate, valorile locuitorilor Municipiului Braşov, valorile lor care
trebuie spuse, poveştile lor de viaţă, nu numai ale generaţiilor tinere, ci
şi să fie mai departe învăţătură de minte şi celor care ne urmează.
Braşovul a fost, este şi va fi, prin oameni ca dumneavoastră, pe care îi
cinstim astăzi aici, în sala Consiliului Local, şi încă o dată vreau să vă
adresez mulţumirile mele personale şi ale instituţiei pe care o conduc.
Felicitări şi sănătate multă vă doresc, multă sănătate !”
Consilier – d-ra Crivineanu Alexandra: „Bună ziua, do mnule
Prefect, domnule Primar, dragi colegi, bună ziua doamnelor şi domnilor!
Aş dori să adresez şi eu două-trei cuvinte de felicitare din partea
grupului de consilieri P.S.D. Sănătate şi felicitări pentru ceea ce aţi făcut
pentru noi, pentru braşoveni, pentru că aţi dus numele Braşovului dincolo
de hotare. Vă mulţumim, vă dorim multă sănătate, putere de muncă în
continuare. Doamnă, do mnule, vă mulţumim!”
Felicitări!”
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare
din data de 30 mai 2018
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot procesul-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 30 mai 2018, care se
aprobă cu unanimitate.
INTERPELĂRI
Domnul consilier Ungar Arnold, ca şi în şedinţa anterioară,
întreabă dacă d-na Secretar îşi asumă răspunderea juridică pentru
proiectele de hotãrâre de pe ordinea de zi.
Secretar - d-na Adriana Goran: “Acelaşi răspuns îl am ca şi data
trecută, la acest mo ment, toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea
de zi le consider legale”.
De asemenea, dl. consilier Ungar Arnold o felicită pe d-na Secretar
pentru felul în care au decurs lucrurile premergătoare şedinţei de consiliu
local.
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Domnul consilier Ungar Arnold: “Pentru prima dată de când
cunosc eu Primăria Braşov, şi-o cunosc de peste douăzeci şi cinci de ani,
s-au dat proiectele de hotărâre aşa frumos, din timp, încât nu s-au
suprapus co misiile şi materialele au fost făcute din timp. Eu cred că
acesta e meritul dumneavoastră, că numai de când aţi venit
dumneavoastră s-a făcut treaba asta, şi atunci vă felicit!
Am o propunere pentru do mnul Primar, văd că noi tot propunem ş i
adoptă m hotărâri de consiliu local prin care cetăţeni de vază ai
Braşovului îi declarăm cetăţeni de onoare. Noi avem un regula ment după
care se face treaba aceasta. Eu propun co mpletarea acestui regula ment cu
prevederea pe care noi o avem cu privire la cei care conduc instituţiile de
sub autoritatea consiliului local, adică fiecare dintre aceştia să dea o
declaraţie că nu a făcut poliţie politică, în sensul legii speciale despre
care nu mai vorbesc, pentru că lume a bănuiesc că o cunoaşte. Pentru că e
bine să fie aşa, că oamenii aceştia, eu fiind mai în vârstă, îi ştiu, ăştia se
strecoară peste tot.
Punctul doi, tot legat de cetăţenii de onoare, căutând eu prin arhiva
mea, am găsit un material, numit Statut de Constituire, Organizare ş i
Funcţionare a Consiliului Municipal Braşov, nu e acel consiliu municipal
ales de cetăţeni în februarie 1992, ci e primul consiliu municipal ales
indirect prin reprezentanţii diferitelor instituţii publice în martie 1990.
Acest consiliu municipal era definit ca organ al puterii legislative
cu caracter de parlament local fără atribuţii executive şi fără scopuri
politice. Mai pe scurt, acolo, instituţiile publice, şcolile, universităţile,
poliţie, armată, şi-au desemnat nişte reprezentanţi din rândul lor şi care
aveau atribuţii ca m cum avem noi. Eu zic că aceşti oameni merită şi îl
rog pe domnul Primar să dea dispoziţie direcţiilor de specialitate, eu o
să-i pun şi eu la dispoziţie materialele pe care le a m eu, le găsim în
arhiva Primăriei, pe aceşti oa meni să-i declarăm cetăţeni de onoare.
Pentru că vă spun un lucru, pentru cei care n-aţi trăit în epoca aceea, în
martie 1990, să faci un organism anticomunis m nu era chiar uşor, pentru
că trebuia să ai puţin curaj, pentru că Uniunea Sovietică mai exista ca şi
stat co munist, noi făceam parte din pactul de la Varşovia, şi co munismul
nu era îngenuncheat nici măcar cât e acum, era încă tare şi băţos, iar
aceşti oa meni au avut curaj să preia conducerea Braşovului, că altfel ar fi
rămas tot tovarăşii la conducere, pe faţă, acum au mai rămas unii aşa,
prin spate. Şi atunci îl rog pe do mnul Primar să dea dispoziţiile necesare
şi o să prezint şi eu celor pe care-i va dese mna dânsul toate aceste
materiale şi să-i face m pe aceşti oameni cetăţeni de onoare, pentru că
merită, pentru că dacă ăştia nu-şi puneau pielea la bătaie, rămâneau tot
ceilalţi, aşa, cum poporul acesta rabdă multe şi uită repede! Vă
mulţumesc !”
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Interpelare – dl. Şovăială Şerban: „Sunt două direcţii de acţiune
onorante pentru o colectivitate să-şi respecte stră moşii, dar una la fel de
importantă este aceea de a-şi respecta urmaşii. În acest sens, eu personal
nu cred că este vreo acţiune mai importantă în acest mandat al nostru,
decât aceea de reactualizare a P.U.G.-ului, pentru că oraşul poate fi
frumos astăzi, avem panseluţe în sensurile giratorii, dar cum va arăta
oraşul peste cincizeci de ani sau peste o sută de ani depinde esenţial de
acest P.U.G. Aşa cum foarte frumos a spus doa mna Stoie Mărginean, noi
suntem trecători, oraşul ră mâne. A trecut un an de când s-a votat
reactualizarea P.U.G.-ului şi cu durere în suflet vă spun că nu s-a făcut
nimic, în anul acesta nu s-a făcut nimic. Tot un an a trecut de când v-a m
adresat un apel să ne stabilim strategiile faţă de acest P.U.G. şi faţă de ce
vre m noi de la el. Acum o săptămână sau două am avut întâlniri, toţ i
dintre noi am fost chemaţi două zile consecutiv la întâlniri cu doa mna
Arhitect Şef, am fost vreo 9 din 27 consilieri. Câţiva a m fost în a mbele
zile. La acea discuţie am întrebat dacă există studii de funda mentare,
studii de peisaj, studii de zone istorice, zone de cultură. Păi nu, că astea
o să le facă cel care câştigă licitaţia ! Pardon! Acestea trebuie să le facem
noi, pentru că noi stabilim cum vrem să se dezvolte oraşul, cei care
întoc mesc efectiv P.U.G.-ul şi toată documentaţia trebuie să răspundă
dorinţelor noastre. Hauss mann, când a făcut Parisul, pe care toată lumea
îl ad miră astăzi, nu l-a chemat pe unul de la Cucuieţii din Deal. Tot ce
vedem astăzi în Paris sunt ideile lui Haussmann. Dacă Copenhaga, spre
exe mplu, che ma pe cineva de la Sonderborg să-i facă P.U.G.-ul, mica
sirenă, simbolul Copenhagei, care putea să treacă neobservată, noi ca
cetăţeni ai oraşului ştim ce valori vrem să apărăm şi ce valori vrem să
accentuă m. Nu dacă vine o firmă din Cluj, ce treabă are acela din Cluj cu
valorile Braşovului, cu protecţia Braşovului? Dacă nu face m P.U.G.-ul
cum trebuie, o să iasă iarăşi o porcărie, aşa cum a fost făcută în 2011, în
care zona istorică a Braşovului, zona de protecţie a Braşovului, Scheii ş i
Oraşul Vechi se termină la gardul ultimei case, deci dealul din spate la
revedere !...”
Domnul Primar – George Scripcaru răspunde interpelării
domnului Ungar Arnold cu privire la regulamentul după care anumiţ i
oameni de vază ai Municipiului Braşov sunt făcuţi cetăţeni de onoare.
„…Am înţeles ce a vrut do mnul consilier Ungar Arnold să solicite.
Eu ştiu de ’90 atunci şi cunosc detalii şi a mănunte pe care pot să vi le
relatez în orice mo ment şi la orice oră şi să povestesc multe lucruri
legate de perioada respectivă, aşa că am înţeles foarte bine ce a vrut să
spună domnul consilier. O să căutăm şi noi în datele noastre din arhivă
acele ele mente care sunt necesare pentru proiectul de hotărâre de consiliu
local, pe care o să vi-l propunem, probabil, spre aprobare pentru şedinţa
următoare şi care se referă la acea structură constituită imediat după ’89,
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în primele luni din ’90. Eu ştiu că mai sunt cetăţeni care mai sunt în
viaţă, din păcate sunt şi persoane care au decedat, nu mai sunt printre
noi, dar cred că putem să-i includem în acel lot de persoane care pot fi
încadrate în această categorie şi în şedinţa viitoare o să facem acest
lucru”.
ORDINEA DE ZI
Punctul nr. 1
Informare privind activitatea societăţii comerciale S.C. RIAL
S.R.L. Braşov pe anul 2017
Punctul nr. 2
Raportul anual privind activitatea Regiei Publice Locale a
Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru anul 2017
Punctul nr. 3
Raportul anual privind activitatea S.C. RATBV S.A. Braşov pe
anul 2017
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian precizează că
punctele nr. 1, 2 şi 3 sunt informări privind rapoartele anuale ale S.C.
RIAL S.R.L., Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov ş i
S.C. RATBV S.A., care au fost luate la cunoştinţă şi studiate de către
fiecare consilier local.
Punctul nr. 4
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al
domnului Pătraşcu Lucian, ca urmare a demisiei
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisia 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 5
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/2016,
privind numărul membrilor şi componenţa Comisiei de validare a
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mandatelor
republicată

consilierilor

aleşi

în

scrutinul

din

5

iunie

2016,

D-ra consilier Crivineanu Alexandra îl propune pe domnul consilier
Achim Silviu ca membru în co misia de validare.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de comisia 5, iar în urma votului
fost aprobat cu 18 voturi pentru şi o abţinere – dl. consilier Ungar
Arnold.
Punctul nr. 6
Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
Comisia de validare se retrage pentru validarea dosarului do mnului
Chicuş Constantin Alexandru.
Pauză pentru validarea dosarului.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Flo rentin-Adrian:
„Avem şi procesul-verbal al co misiei de validare, încheiat astăzi,
28.06.2018.
Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Braşov,
întrunită în şedinţă astăzi, la data de mai sus, analizând demisia din
calitatea de consilier local ales al Consiliului Local al Municipiului
Braşov a domnului Pătraşcu Lucian, înregistrată sub nr. 52.595 la data
de 20 iunie 2018, având în vedere procedura instituită de art. 100, alin.
33 din Legea nr. 115 din 19 mai 2015, pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii Administraţiei
Publice Locale nr. 215/2001 precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393 din 2004, privind statutul aleşilor locali,
referitoare la vacantarea mandatelor de consilieri locali înainte de
durata normală.
Văzând că următorul consilier local aflat pe listă este Chicuş
Constantin Alexandru, luând în considerare adresa P.S.D. Braşov,
înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu numărul 53.084 din data
de 21 iunie 2018, prin care se confirmă apartenenţa politică la acest
partid a domnului Chicuş Constantin Alexandru, următorul supleant
înscris pe listă, precum şi propunerea pentru a fi validat în calitate de
consilier local pe locul rămas vacant.
Având în vedere că nu au fost constatate aspecte de neeligibilitate,
ori de nelegalitate, privind validarea mandatului de consilier local,
comisia de validare propune validarea mandatului de consilier local a
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domnului Chicuş Constantin Alexandru, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal spre cele legale”.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Co misia 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian:
„Acestea fiind spuse, do mnul consilier, felicitări, vă rog să
depuneţi jură mântul”.
Domnul
jurământul.

consilier

Chicuş

Constantin

Alexandru,

depune

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu
bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor Municipiului Braşov, judeţul Braşov. Aşa să-m i
ajute Dumnezeu!”
Punctul nr. 7
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274 di n
23.06.2016, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi
componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Braşov
Propuneri din partea grupului P.S.D.
Consilier – d-ra Crivineanu Alexandra: „Pentru Comisia 1 îl
propune m pe do mnul Bunghiuz Marius, pentru Comisia 2 pe domnul
Achim Silviu şi pentru Comisia 3 pe domnul Chicuş Constantin”.
Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 au avizat, iar în urma votului a fost
aprobat cu 19 voturi pentru şi o abţinere – dl. consilier Ungar Arnold.

Punctul nr. 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
Municipiului Braşov - iunie 2018 Proiectul a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6, şi 7, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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Punctul nr. 9
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 7
din 26.01.2018 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2017
- 2018 - semestrul II
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 10
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 226 din 28.05.2015 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de
investiţii „Centru de informare cetăţeni şi arhivă”, republicată
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 11
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 12
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a
autoutilitarei Dacia Pick Up cu număr de înmatriculare BV 40 PMB
de la Direcţia de Asistenţă Socială Braşov către Primăria Comunei
Prejmer, jud. Braşov
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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Punctul nr. 13
Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei maxime la
consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul din dotarea
Operei Braşov
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 şi 5, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 14
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de
Onoare al M unicipiului Braşov handbalistei - doamnei Irene Oancea
Acest punct a fost votat la începutul şedinţei.
Punctul nr. 15
Proiect de hotărâre privind constituirea
dezvoltare Braşov - Bucureşti - Constanţa

Asociaţiei

“Axa

de

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Flo rentin-Adrian:
„Punctul nr. 14 a fost votat la începutul şedinţei. Punctul nr. 15 :
Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei “Axa de dezvoltare
Braşov - Bucureşti – Constanţa. Comisiile 1, 5 şi 6 au avizat.
Propunerile pentru membrii în comisie: domnul Marius Bunghiuz din
partea P.S.D., Adrian Oprică din partea P.N.L. şi doamna Adina Donosă
din partea Partidului Ecologist.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi o abţinere – dl. consilier
Ungar Arnold.
Punctul nr. 16
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
de consultanţă şi asistenţă în vederea măsurării performanţei, a
identificării, verificării şi măsurării indicatorilor cheie de
performanţă precum şi a identificării unor modalităţi de stabilire a
componentei variabile
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
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Punctul nr. 17
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 27/2017
privind desemnarea reprezentanţilor unităţii administrativ teritoriale
Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C.
RIAL S.R.L., republicată
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Flo rentin-Adrian:
„La punctul nr. 17 este un proiect de hotărâre pentru modificarea
art. 2 din H.C.L. nr. 27/2017 privind dese mnarea reprezentanţilor
Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea
Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L., republicată.
Avizat cu amenda ment – Datorită faptului că colegul nostru,
domnul Lucian Pătraşcu, şi-a dat demisia şi este şi o cerere de renunţare
din partea doamnei consilier Ţop Ferghete Carmen, vă supun ca hotărârea
să sune: proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor U.A.T.
Municipiul Braşov în Adunarea Generală a acţionarilor la S.C. RIAL
S.R.L. şi se dese mnează ca reprezentanţi ai Municipiului Braşov în
Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L., următorii
consilieri. Propuneri?
Doamna Ţop Ferghete Carmen Floriana o propune pe domnişoara
Cojocea Roxana.
Domnişoara Crivineanu Alexandra îl propune pe domnul Achim
Gheorghe Silviu.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi o abţinere – dl. Ungar
Arnold.
Punctul nr. 18
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 28/2017,
privind desemnarea reprezentanţilor unităţii administrativ teritoriale
Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C.
TETKRON S.R.L.
Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei.
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Punctul nr. 19
Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului şi duratei în
vederea încheierii unui contract de închiriere spaţiu tehnic din cadrul
Parcării publice Poiana Mică Braşov, către operatorul de telefonie
mobilă TELEKOM
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 20
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire
Sală Sport Şcoala Gimnazială nr. 2”
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 21
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire
Sală Sport Şcoala Gimnazială nr. 4”
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 22
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. Bloc de locuinţe cu parter comercial, B-dul 15 Noiembrie nr. 71 - 73
Braşov”, beneficiar S.C. De Mar Special S.R.L.

La acest punct doa mna consilier Donosă Adina solicită ca atunci
când se va aproba o documentaţie de urbanis m, P.U.Z. sau P.U.D., să fie
anexă parte integrantă din prezenta hotãrâre.
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Consilier – d-na Adina Donosă: „Următoarele trei puncte sunt
privind aprobarea unor documentaţii de urbanis m, am discutat şi cu
dumneavoastră ca preşedinte de şedinţă, şi cu doa mna Secretar, foarte
puţin, însă eu consider că atunci când aprobăm o documentaţie de
urbanism, chit că e P.U.Z. sau că e P.U.D., să fie anexă parte integrantă
din prezenta hotărâre, adică documentaţia pe care o aprobă m să fie parte
integrantă din hotărârea pe care o aprobă m. Proiectul de hotărâre aşa cum
este el făcut, se aprobă doar o denumire de documentaţie de urbanism,
fără nici un indicator urbanistic, fără absolut nimic”.
Secretar - d-na Adriana Goran: „Să înţeleg că doriţi să se
menţioneze de acum înainte parte integrantă, atât”.
Consilier – d-na Adina Donosă: „Da, şi să fie anexă la proiectul
de hotărâre”.
Secretar - d-na Adriana Goran: „Documentaţia oricum e anexă,
dar nu e prevăzută expres, asta vreţi să spuneţi”.
Consilier – d-na Adina Donosă: „În art. 1 să fie continuarea cu
următorii indicatori urbanistici, măcar atât ! Şi prezentaţi. Dar nu este
normal să aprobă m o denumire de documentaţie”.
Primar - dl. George Scripcaru: „La comisii primiţi documentaţia
aşa cum este ea atunci când vi se trans mite pentru a fi analizată, avizată,
şi ca urmare a discuţiilor din co misia de specialitate, intră în plenul
Consiliului Local în forma în care este ea prezentată la ultima dată la
care ne raportăm”.
Dl. Priceputu – Wagner Marcel – Serviciul Autorizări
Construcţii: „Aş vrea să adaug că documentaţia de urbanism, respectiv
me moriul, regulament aferent şi planşele de reglementări, au viza spre
neschimbare pe care scrie numărul de H.C.L.”
Secretar - d-na Adriana Goran: „Eu a m înţeles, do mnule Primar,
vrea să se menţioneze expres că este parte integrantă din prezenta
hotărâre, asta vrea. Să fie co mpletată cu acest cuvânt, parte integrantă
din prezenta hotărâre”.
Primar - dl. George Scripcaru: „Atunci vă rog frumos ca şi
această hotărâre şi celelalte hotărâri care sunt în acest sens, să fie la
propunerea doa mnei consilier, completate acum, în plenul şedinţei, cu
acest cuvânt, parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Dl. Priceputu – Wagner Marcel – Serviciul Autorizări
Construcţii: „ Aş veni în sprijinul dumneavoastră, doa mna consilier, şi aş
adăuga în actul respectiv informaţiile principale, informaţiile importante,
respectiv indicatorii urbanistici şi regimul de înălţime, atâta tot. Sunt de
acord cu această propunere”.
Primar - dl. George Scripcaru: „Domnul Priceputu, doamna
Secretar, următoarele hotărâri de consiliu local să aibă această
completare care a fost făcută, inclusiv cele de astăzi, începând cu această
hotărâre la care suntem”.
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Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Deci
discutaţi doar de cele de la urbanis m, P.U.D.-uri şi P.U.Z.-uri”.
Primar - dl. George Scripcaru: „La documentaţiile de urbanism,
da”.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar î n
urma votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi un vot împotrivă –
domnul consilier Şovăială Şerban.
Consilier - dl. Şovăială Şerban: „Şi dacă-mi daţi voie două
secunde, o să-l şi justific: aţi spus că toate documentaţiile sunt la dosar
şi le-a m putut studia în co misii. Eu m-a m uitat pe avizul comisiei de
circulaţie, nu a m văzut nici câte locuri de parcare prevede, zice că la
subsol va fi parcare, câte locuri? Unde e planşa care îmi arată mie cu m
sunt dispuse? La punctul nr. 23, spre exemplu, omul are planşă, ne arată
maşinile, căi de acces, poate înţelege şi unul care nu vede în spaţiu. La
punctul nr. 22 am văzut doar că se prevăd nişte locuri de parcare pe
trotuar. Pardon! Alea nu sunt pe spaţiul lui, sunt pe spaţiul municipiului.
Poate nu ştiu eu să mă uit! Dacă cineva poate să-mi arate o planşă în care
îmi arată câte locuri de parcare sunt, nici măcar nu e specificat numărul
de locuri de parcare, sunt două pe lateral şi patru sau cinci pe Bd. 15
Noie mbrie, pe trotuar. La el, în subsol, zice că are locuri în care face
parcare, câte locuri? Eu nu le-a m găsit, poate sunt, nu contest, dar eu nu
le-a m găsit”.
Dl. Priceputu – Wagner Marcel – Serviciul Autorizări
Construcţii: „Deci numărul de locuri este stabilit conform
regle mentărilor legale în vigoare, acele locuri pe do meniul public nu sunt
vizate în comisia de circulaţie.”.
Consilier - dl. Şovăială Şerban: „Cu atât mai mult, locurile de
parcare pe care investitorul le creează la clădirea pe care vrea să o facă,
eu nu înţeleg câte sunt, unde sunt şi cum sunt accesibile, din planşele pe
care le-a m văzut eu, la documentaţia care există la dosar, poate există
altă planşe, nu ştiu, dar la dosar nu există”.
Primar - dl. George Scripcaru: „În comisia de circulaţie ş i
urbanism în care s-a discutat acest proiect s-a făcut exact referire la acest
aspect. Acele locuri de parcare prevăzute pe do meniul public au fost
scoase din ceea ce însea mnă condiţia avizului de circulaţie care a fost
emis şi de urbanism şi i s-a impus solicitantului ca locurile de parcare să
fie în incinta proprietăţii. S-a discutat acest aspect şi din acest punct de
vedere corespunde prevederilor legale în vigoare astăzi”.
Consilier - dl. Şovăială Şerban: „Sunt de acord cu dumneavoastră,
dar eu n-am văzut nici o planşă. Sunt nenumărate exe mple în oraşul
acesta în care au zis că fac parcări şi în final a ieşit altceva. Şi atunci eu
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ce să votez, ceva ce nu am văzut? Nici măcar nu ştiu câte locuri de
parcare creează.”
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian: „Domnul
Priceputu, vă rog frumos să-i arătaţi do mnului consilier, după şedinţă,
planşele”.
Primar - dl. George Scripcaru: „Cred că este o scăpare”.
Punctul nr. 23
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “P.U.Z. Construire clădire multifuncţională, spaţii birouri, spaţii comerciale
şi spaţii de locuit - apartamente, str. Lungă nr. 200 Braşov”,
beneficiari Bendei Ioan şi Bendei Maria
Consilier - dl. Ungar Arnold: „Noi am avizat în comisie, acolo mam abţinut, vreau să explic de ce acum nu mă mai abţin. Şi vreau să mai
spun un lucru: au fost discuţii lungi cu cetăţenii din zonă, discuţii lungi
şi acum pe hol, eu cred că proble ma importantă pentru noi, pentru că no i
răspundem, cei de aici, şi cei care execută din partea angajaţilor
Primăriei, diferite dosare, care sunt dosare cu mii de pagini, eu nu ştiu
cine le citeşte pe acelea toate dintre consilieri, dacă vreunul dintre
consilieri le citeşte pe toate, eu îl felicit, că înseamnă că se şi pricepe
bine la treaba aia. Eu aş dori care discuţiile care apar între noi şi angajaţ i
şi cetăţeni să fie purtate înainte de a veni materialul la noi, în sensul că
aceşti oameni care sunt cu punctul nr. 23 ei sunt supăraţi că au zis că ei
nu au ştiut ce se întâmplă acolo. Eu ştiu că o parte din publicitatea care
se face trebuie să o facă cel care promovează lucrarea respectivă. Însă cel
care promovează lucrarea poate să fie braşovean sau să nu fie braşovean,
poate să fie cetăţean român sau nu, pe acela nu îl interesează decât, dacă
ar fi să facă, după mintea lui, că el vrea să câştige un ban, face bloc
lângă bloc, şi a terminat cu acest oraş şi apoi pleacă şi face în alt oraş
bloc lângă bloc, şi termină specificul localităţilor noastre cu caracter
istoric din România. Şi atunci eu aş propune ca această publicitate pe
care o fac ei, şi sunt ei obligaţi ei să o facă, vin şi depun la dosar poze că
au pus nu ştiu ce afişe pe acolo, şi cetăţenii spun: do mnule, noi afişul ăla
nu l-a m văzut niciodată. Eu nu pot să acuz pe nimeni, pentru că nu am
probe, dar afişul acela poţi să-l lipeşti acolo, pe gard, îl fotografiezi, îl
pui la dosar aici, şi l-ai luat jos şi ai plecat, şi cetăţeanul nu ştie nimic
despre ce e vorba. Şi atunci eu cred că ar fi bine când mai ave m lucrări
din astea, să le trimitem câte o adresă la Asociaţia de Proprietari, dacă
există în zonă, sau la cetăţenii care sunt vecini, ca să vină oa menii ăia, să
vorbească cu funcţionarul din Primărie înainte de a se face dosarul.
Acum dosarul e gata, oa menii ăia au plecat supăraţi că nu s-a făcut aia,
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nu s-a făcut aia, dacă o iei strict după actele aflate la dosar, dosarul e
făcut corect, dar ei vin şi acuză tot felul de chestii care s-au făcut aşa,
mai pe lângă, s-au numai formal. Şi atunci nu cred că ar fi greu să le
trimitem câte o adresă la oa menii ăştia, să vină să vorbească, pentru că în
ultimă instanţă noi suntem în slujba lor, nu ei, cetăţenii, sunt în slujba
noastră, şi noi răspundem, cum s-a spus pe aici, că peste 50 de ani vor
veni unii şi vor spune: do mnule, ce au făcut ăia, au stricat oraşul mai ră u
decât l-au stricat co muniştii, pentru că, oricât îi înjurăm noi pe
comunişti, comuniştii oraşul vechi l-au cam lăsat în pace, şi au construit
în afară. Ori acum văd că se construieşte în oraşul vechi, care ar trebui să
rămână cu caracterul lui istoric, şi noi îl distruge m, pentru că nu ne
interesează istoria noastră, nici o proble mă. Şi atunci ne plângem că pe
unde umblă m se uită toţi la noi aşa cum se uită. Vă mulţumesc !”
Dl. Priceputu – Wagner Marcel – Serviciul Autorizări
Construcţii:
„Pentru informarea şi consultarea publicului, Primăria Municipiului
Braşov a respectat prevederile unui ordin, 2.701/2010, privind aprobarea
metodologiei de informare şi consultare a publicului în cazul întoc mirii
documentaţiilor de urbanism de tip PUZ. Acest ordin mă obligă ca să fac
informarea proprietarilor de parcele în interiorul zonei pentru care s-a
studiat PUZ-ul. Nu mă obligă să fac şi informarea şi consultarea
vecinilor. Din această cauză do mnii nu au fost informaţi. Dar vreau să
spun că s-au şi respectat cele trei etape de informare, şi anume: 1 – s-a
afişat la sediul iniţiatorului PUZ-ului, ceea ce spuneţi dumneavoastră,
este posibil ca acel afiş să fi dispărut destul de repede după ce a fost pus;
2 – s-a afişat la avizierul Primăriei; 3 – s-a făcut publicitate pe pagina de
internet a Primăriei. Deci toate aceste trei modalităţi de informare sunt
prevăzute şi în acest ordin. Acestea sunt obligatorii şi suficiente”.
Consilier - dl. Ungar Arnold: „Eu din start am spus că din punct
de vedere al legislaţiei dosarul făcut corect. Însă corectitudinea aceasta
nu ajunge şi la cetăţeni. Eu nu cred ă cetăţenii care au venit, au venit aşa,
că i-a apucat dintr-o dată ! Dacă ar fi ştiut, veneau când trebuia. Eu cred
că ar trebuie să-i informă m pe cetăţeni. Eu cred că ar fi venit oamenii
aceştia din timp să vorbească cu noi, cu dumneavoastră, în principal să
vorbească, nu acum, când dosarul este pe masă, avizat, tot, că formal e
corect. Şi cetăţenii zic că ei nu au ştiut nimic ! Şi atunci haideţi să găsim
o modalitate, chiar dacă nu scrie undeva în lege, negru pe alb, să lucră m
cu cetăţenii noştri, pentru că sunt colegii noştri de oraş! Pe mine mai
mult mă interesează cetăţenii aceştia care sunt ne mulţumiţi, decât unul
care construieşte. Ăla are interesul lui econo mic, e dreptul lui, că trăim
într-o societate liberă. Dar şi oamenii ăştia au un interes, şi trebuie să n
gândim la ei. Şi atunci dosarul e corect, aveţi avize de la cultură, de la
tot felul de ce trebuie acolo, dar oamenii nu cunosc treburile astea”.
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Dl. Priceputu – Wagner Marcel – Serviciul Autorizări
Construcţii: „În nici un caz nu exclude m discuţiile cu cetăţenii! Acest
P.U.Z. a fost iniţiat cu foarte multă vre me în urmă. Astăzi au venit
cetăţenii la discuţii, i-a m fi primit în orice mo ment până acuma, şi acum
îi primim şi pute m discuta…”
Primar - dl. George Scripcaru: „Domnule preşedinte, acest P.U.Z.
a parcurs toate etapele procedurale, din punct de vedere legal a criteriilo r
şi condiţiilor care trebuie îndeplinite, toate discuţiile care au avut loc dea lungul timpului au impus condiţii prevăzute de lege, li s-au impus toate
criteriile care trebuie îndeplinite, ca atare astăzi suntem într-o fază în
care s-au parcurs aceste etape şi aceste condiţii. Urmează după aceea alte
etape şi alte condiţii care bineînţeles că trebuie derulate, parcurse de
către proiectanţii şi de către cei care se ocupă de acest lucru, şi sigur că
atunci vom ţine cont de toate aceste condiţii şi de către ceea ce se spune
acum. Nu este nici o proble mă din acest punct de vedere, de a discuta, de
a detalia şi de a obţine clarificările respective, iar Serviciul Autorizări
Construcţii este la dispoziţia oricui doreşte să detalieze şi să afle
amănunte şi detalii din acest punct de vedere.
Este o fază doar incipientă acum, cu acest document de urbanis m
care are alte etape de parcurs din punct de vedere al altor detalii de
specialitate în următoarea perioadă. Aşa pute m să intrăm în detalii şi să
ne întrebăm cum s-a construit pensiunea de vis-a-vis de biserica de pe
strada Lungă, de pe colţul din Bartolomeu, dentistul Neagu, haideţi să nu
intrăm în detalii şi amănunte de genul acesta, că atunci, dacă
particularizăm, ajunge m la ştrandul din spate, unde trebuie să fie făcută o
igienizare, care astăzi arată o faţă urâtă, şi va trebui să ajunge m,
probabil, şi acolo, să face m discuţii pe tema asta în următoarea perioadă.
Dacă omul corespunde condiţiilor şi criteriilor şi l-am trimis la Direcţia
de Cultură, care a analizat şi a emis un aviz, atunci însea mnă că trebuie
să luă m la mână toate avizele care sunt e mise de Direcţia de cultură şi
oricare dintre solicitări, şi atunci să ne pune m întrebarea, până la urmă,
fiecare are responsabilitatea lui, iar comisia de la Direcţia de Cultură a
impus condiţii care au fost luate în calcul şi proiectantul trebuie să ţină
cont de aceste condiţii impuse de avizul Comisiei de Cultură”.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar î n
urma votului a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi un vot împotrivă –
domnul consilier Şovăială Şerban.
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Punctul nr. 24
Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism
“Întocmire P.U.Z. - Zona: Bulevardul Alexandru Vlahuţă, str.
Toamnei, str. Hărmanului, str. Zizinului, str. Brânduşelor - Braşov”,
beneficiari: Braşov Imobiliara S.R.L., S.C. Masterange Imobiliare
S.R.L., Pegasus Real Estate S.R.L.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 2 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 25
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie
autentificată sub nr. 1352/2018 şi trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenurilor donate de Şeicanu Dan şi Şeicanu
Gabriela-Anca
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 26
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152888 Braşov,
nr. cad. 152888
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului, a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 27
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152039 Braşov,
nr. cad. 152039
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Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 28
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 110865 Braşov,
nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 29
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 153237 Braşov,
nr. cad. 153237 şi a terenului înscris în C.F. nr. 153225 Braşov, nr.
cad. 153225
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 30
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152341 Braşov,
nr. cad. 152341
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 31
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152476 Braşov,
nr. cad. 152476

22

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 32
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 133068 Braşov,
nr. cad. 133068
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 33
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 136584 Braşov,
nr. cad. 136584, nr. top. 9472/7/4/4
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 34
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.
Poarta Schei nr. 35, ap. 10, deţinut de S.C. DICON COMPANY S.R.L.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 35
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. De
Mijloc nr. 28, ap. 3, deţinut de PÎRNUŢĂ STELIAN şi PÎRNUŢĂ
FLORINA
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Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 36
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str.
Poarta Schei nr. 4, ap. 1, deţinut de ROTH GERHARD
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 37
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa
Sfatului nr. 10, ap. 6, deţinut de ŢEŢU DAN RALPH
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 38
Proiect de hotărâre privind preluarea de către M unicipiul
Braşov, prin Consiliul Local Braşov, a imobilului situat în str.
Gospodarilor nr. 9, cu destinaţia “dispensar medical” şi aprobarea
prelungirii contractului de concesiune a cabinetului medical al d-nei
dr. Vlad Valeria
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 39
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al
Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism
„Renovare imobil existent prin extindere şi mansardare, schimbare
de destinaţie parter în spaţiu comercial, construcţie locuinţă nouă”,
iniţiat de Ţenea Georgiana Dana şi Mihai
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Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 40
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către
Centrul Regional de Prevenire şi Consiliere Antidrog Braşov a
spaţiilor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 - 64
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 41
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1
la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată, privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Municipiului Braşov (Extindere Colegiul Naţional Dr. I. Meşotă,
Amenajare zona turistică Poiana Braşov, extindere capacitate
parcare şi construcţie terminal transport public)
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 42
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale
cuprinsă în H.C.L. nr. 206 din 25.04.2018, privind trecerea în
domeniul public al Municipiului Braşov, a următoarelor cote di n
terenuri: cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865
Braşov, nr. cad. 6658; cota de 38/2862 din terenul înscris în C.F. nr.
110874 Braşov, nr. cad. 6659; cota de 110/8420 din terenul înscris în
C.F. nr. 110862 Brasov, nr. cad. 6660; cota de 18/1412 din terenul
înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860
25

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 şi 6, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 43
Proiect de hotărâre privind
Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 24

dezlipire UI imobil situat î n

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 44
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat î n
Braşov, str. Molidului f.n.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 45
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent
construcţiei situat în Braşov, str. A. I. Cuza nr. 35, către Dustinta
Ioan
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 46
Proiect de hotărâre privind împuternicirea S.C. RIAL S.R.L. de
a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de carte
funciară a imobilelor cu destinaţia de locuinţe şi a spaţiilor cu altă
destinaţie, proprietatea Municipiului Braşov
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
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Punctul nr. 47
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului str. Plugarilor - Tronson 1
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 48
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului str. Plugarilor - Tronson II
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 49
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului str. Plugarilor - Tronson III
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 50
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului str. Plugarilor - Tronson 4

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
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Punctul nr. 51
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului str. Mihail Kogălniceanu
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 52
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului str. Hărmanului - tronson I
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 53
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului str. Hărmanului - tronson 2
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 54
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului str. Hărmanului - tronson III
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
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Punctul nr. 55
Proiect de hotărâre privind înscrierea în
Municipiului Braşov, a imobilului str. Dimitrie Anghel

proprietatea

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 56
Proiect de hotărâre privind înscrierea
Municipiului Braşov, a imobilului B-dul M uncii

în

proprietatea

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 57
Proiect de hotărâre privind înscrierea în
Municipiului Braşov, a imobilului str. Piaţa Teatrului

proprietatea

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 58
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului B-dul Alexandru Vlahuţă
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
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Punctul nr. 59
Proiect de hotărâre privind înscrierea
Municipiului Braşov, a imobilului B-dul Gării

în

proprietatea

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 60
Proiect de hotărâre privind înscrierea în
Municipiului Braşov, a imobilului B-dul Valea Cetăţii

proprietatea

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 61
Proiect de hotărâre privind înscrierea în
Municipiului Braşov, a imobilului str. Drezinei nr. 2

proprietatea

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 62
Proiect de hotărâre privind înscrierea în
Municipiului Braşov, a imobilului str. Agrişelor nr. 10

proprietatea

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
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Punctul nr. 63
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului str. Calea Bucureşti nr. 75
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 64
Proiect de hotărâre privind înscrierea în
Municipiului Braşov, a imobilului str. De Mijloc nr. 41

proprietatea

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 65
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului str. Vasile Alecsandri
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Punctul nr. 66
Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov str. Aleea
Constelaţiei f.n.
Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
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Punctul nr. 67
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare
asupra unor imobile situate pe raza U.A.T. Codlea

Proiectul de hotãrâre a fost avizat de Comisiile 1 şi 5, iar în urma
votului a fost aprobat cu unanimitate.
Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian declară
încheiate lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul process-verbal, spre cele
legale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN

SECRETAR,
ADRIANA GORAN
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